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Allmänt 
Dokumentet riktar sig till redaktörer inom Riksvävarna och innehåller stöd, hjälp och regler för underhåll 

av Riksvävarnas regionala hemsidor. Vid tveksamheter kontaktas redaktör på riksnivå via mail, 

redaktor@riksvav.se  

Information/kommunikation inom hemsideredaktörerna sker via mail.  

Bilder/foton 
Bilder ska förtydliga, förklara, illustrera eller förhöja en text. Dessa ska vara lågupplösta och levereras till 

redaktör helst oredigerade dock minst i 1400x600px, 600x400px för att kunna redigeras till hemsida.  

Om det förekommer person-/er på bild ska dessa vara tillfrågade om publicering i medlemstidning, 

hemsida eller sociala medier. Se information om PUL på hemsida under Bli medlem .  

Se adress: https://www.riksvav.se/bli-medlem/ rubrik Riksvävarna omfattas av Personuppgiftslagen – 

PUL 

Fotoredigering 
Bilder till hemsida ska redigeras till storlekar anpassade enligt mallar till hemsidan.  

Om redaktör inte har bildbehandlingsprogram på datorn rekommenderas program Online Photo Editor 

mailto:redaktor@riksvav.se
https://www.riksvav.se/bli-medlem/


 

Manual  
Riksvävarnas hemsida 

 
2022-04-11 

Version 3 

 
 

Sida 2 av 8 
 

som är gratis på adress: https://pixlr.com/editor/?loc=sv  

Programmet behöver inte laddas ned på datorn, bildredigering kan göras direkt i webbapplikationen. 

Instruktionsfilm hur jobba med Online Photo Editor finns på adress: http://www.riksvav.se/redaktor/ se 

rubrik Redigera bilder. 

Bildstorlekar 
Bildformat som ska användas på Riksvävarnas hemsidor är 1400x420px, 600x600px och 300x300px.  

 
 
Format 1400x420px. 
används bl.a först på en 
hemsida men även då en bild 
ska täcka hel bredd av sida. 

 
 
 
 
Format 300x300px 
används till reportage 
 
 

 
 

Filformat 
Använd filformat .jpg. Tänk på att inte skapa tunga bildfiler med tanke på lagringsutrymme i 

webbservern.  

Riksvävarnas webbadress 
Publikadress är https://www.riksvav.se/  OBS! att bokstaven s i https:// ska finnas med vid all 

kommunikation om hemsidan och vid länkningar. 

Struktur av regionsida 
Samtliga regionsidor ska ha likvärdig layout och gemensam struktur för att få enhetlighet.  

https://pixlr.com/editor/?loc=sv
http://www.riksvav.se/redaktor/
https://www.riksvav.se/
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• bild i format 1400x420px 
 
 
 
 

• information om regionen samt 
dess upptagningsområde, max 
2 rader  
 

• regionens program såsom 
kurser, träffar, årsmöten etc. 
 

• vid behov av ytterligare artiklar 
läggs de lämpligast mellan 
Program och Styrelse/ 
Medlemsblad och Bli medlem 
 

• presentation av styrelse och 
redaktör.  Regionens egen 
medlemssida* läggs mellan 
Styrelsen och Bli medlem 
 
 

• reportage om genomförda 
aktiviteter 
 

• Ev annat unikt för regionen 
placeras lämpligast under Våra 
reportage.  
Skapas länkar till externa 
hemsidor ska bevakning ske så 
dessa sidor presenterar 
vävrelaterad information och 
att de är uppdaterade, eljest tas 
länkningen bort. 

 

 

*OBS att regional medlemssida aldrig får kortsluta nationell medlemssida. Dubbla budskap och länkningar ska undvikas. 

Medlemssida på regionnivå ska endast innehålla information på regional nivå som endast medlemmar får behörighet till genom 

lösenord i Solvögat. 
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Lösenordskyddad sida 
Vid val av lösenord för lösenordskyddad sida ska samma lösenord som för övriga befintliga 

lösenordskyddade sidor användas. Årligen ändras lösenord som annonseras i Solvögat av redaktör på 

riksnivå. 

Undersida till regionsida 
Undersida länkas alltid in till regions huvudsida.  

• Undersida ska alltid börja med en bild i storlek 1400x420px. Under bilden läggs rubrik med 

benämning på sida samt regionnamn.  

Bildexempel: 

 

Undersida kan delas upp i kolumner.  

• Brödtexter ska inte presenteras i mer än två kolumner över sidas bredd. 

Bildexempel: 

 
• Rubriklänkar i max 4 kolumner över sidas bredd 

Bildexempel: 
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• Bilder, max 3 kolumner i bildstorlek 300x300px, se bild nedan 

Bildexempel: 

 
• Bild och text. Bilden ska alltid vara till vänster om texten 

Bilder med vävnader ska anges med vem som har vävt samt vem som fotograferat. 

Detta görs lämpligast under bild via ett textblock då det är möjligt annars i brödtext. 

Bildexempel: 

 

Wordpress/administrationsverktyg 
Hemsida administreras direkt via en webbapplikation, Wordpress. Wordpress laddas inte ned på datorn. 

Du måste vara internetansluten för att administrera hemsidan. 

Nedan följer kort information om administrationsverktyget. Instruktionsfilmer hur göra i 

administrationsverktyget finns på adress: http://www.riksvav.se/redaktor/  

http://www.riksvav.se/redaktor/
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Inloggning 
 
Logga in på adress: 
https://www.riksvav.se/kalbynet/  

 
 

Panelen 
 

• Inlägg,  
används mestadels till EN artikel, ex.vis ett 
reportage om en träff, kurs eller utställning. 
Inlägg kopplas oftast till en widgetkit genom att 
ange kategori. Inlägget kan även länkas in till en 
sida. 

• Sidor 
används för att presentera och samman-hålla 
flera rubriker/områden inom regionen. 

• Evenemang 
inlägg om aktivitet i Evenemangskalendern  

• Media 
Arkiv för bilder och dokumentfiler 
OBS inga filmfiler läggs i Mediaarkivet.  

 

Skapa inlägg/artikel 
Klicka på Inlägg i panelen. Lista med 
regionens inlägg erhålls. 
Skapa ett nytt inlägg enklast genom att Klona 
ett tidigare inlägg till utkast. 

• Peka på en artikel så att en rad med text 
visas under rubriken på inlägget.  

• Klicka på Klona 
Två rubriker finns nu i listan men det ena har 
tillägget Utkast i rubriken och det är detta 
inlägg som ska redigeras. 

 

  

https://www.riksvav.se/kalbynet/
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Ändra titel Ändra URL, obs använd ej å,ä,ö Ändra innehåll 
Publicera när du är klar! 

 
Välj Kategori med din region så kopplas ditt inlägg till Reportage  
Väljs Kategori Aktuellt får inlägget länkas manuellt. 
 
 
 
En sida/inlägg byggs upp med block.  
Fyra pilar åt alla håll = flytta blocket, ”drag and 
drop” 
Linjer under varandra = Bestämma antal kolumner 
+ tecknet = lägg till block  

Fyra pilar åt alla håll = flytta Single Image blocket, 
”drag and drop” 
Penna/Edit block = editera blocket/inställningar 
Två blad = kopiera blocket 
Soptunnan = radera blocket 

 
Penna i grönt fält = editera innehållet i blocket 
Mest förekommande block är Single image och Textblock. 
 

I Single image läggs bilder i Textblock läggs texter. Penna/Edit this row = editera 
blocket row/inställningar 
Två blad = kopiera blocket 
Soptunnan = radera blocket 
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Widgetkit 
I de fall widgetkit förekommer på hemsida ska det 
inte redigeras. Widgetkit fungerar samman-
hållande för inlägg utifrån vald kategori. 
Vid behov av ytterligare widgetkit eller justering 
kontaktas redaktor@riksvav.se  

 
 

Evenemangskalendern 
Evenemangskalendern används att presentera aktiviteter inom Riksvävarna. 

Evenemangskalendern är ett gratis tillägg i administrationsverktyget WordPress. I ett gratis tillägg kan 

inte höga krav ställas. Aktiviteter och arrangemang uppdateras i kalendern. 

Bildexempel: 

 

mailto:redaktor@riksvav.se

